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WEDSTRIJDVERSLAGEN
AKC/LUMA A – FLORIANT A: 14 - 20
Aanval:
Verdediging:
Ingevallen:
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Sayer (3) – Levi (4) – Jiska (0) – Brooklyn (0)
Lars (2) – Raf (0) – Thalia (2) – Shari (1)
Demy (0) – Dennis (2)
Vincent Van der Beken – Kenny Lauret
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Lennert Impens
Niels Delbeke
Stefanie Van den Abeele
Sayer
Levi
Saar Seys
Thalia
Arne Van Damme
Lars Courtens
Dennis
Dennis
Sayer
Anke Meganck

schot
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achter korf
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Onuitgegeven ploeg aan de ingooi
Door de afwezigheid van Jari en Maite (beiden nog niet voldoende hersteld) en Siebe (skieën ?) kwamen we aan de
inworp met een onuitgegeven team. Brooklyn deed het vorige week uitstekend en mocht blijven staan en Levi en
Raf kwamen in de ploeg. We moeten eerlijk toegeven dat we niet veel van deze wedstrijd hadden verwacht en dat
we alles op alles zetten in de volgende drie partijen tegen Putse, Kwik en Sikopi. Al wat we hier zouden rapen was
mooi meegenomen maar absoluut geen must. We wisten dat Floriant vorige week liefst 35 treffers hadden
aangetekend en dat we een serieuze verdediging zouden moeten neerzetten om niet weggespeeld te worden. We
beschouwen Floriant, samen met het ongenaakbare Boeckenberg tot één van de kanshebbers op de finale.
Sublieme start en dan vallen we aanvallend volledig stil
Dat onze rood-witten er voor wilden gaan werd bewezen op de tribunes en tussen de lijnen. We begonnen met
enthousiasme aan de match. Verdedigend klopte alles en wed liepen uit naar 3 – 1 na 7 minuten. En dan… zwegen
de kanonnen. Een nochtans zwak acterend Floriant ging van 3 – 1 naar 3 - 7 op 8 minuten.
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We verdedigden nochtans uitstekend maar konden het aanvallend niet waarmaken. Met een schotpercentage van
nog geen 11 % kan je geen aanspraak maken op de zege. Mits meer nauwkeurigheid bij de afwerking hadden we
veel langer kunnen meespelen, maar zoals Eddy Van Hoof terecht opmerkte “We betalen leergeld met dit jonge
team” en dat is zeker geen schande. Onze ploeg speelde voor wat ze waard was, legde aardige combinaties op de
vloer maar kon maar niet afwerken, iets wat het volwassener Floriant wel deed.
Raf en Jiska speelden zeker niet slecht maar kregen geen bal door de mand en daar zat natuurlijk ons probleem.
Niks van aantrekken zou ik zo zeggen, volgende week op hetzelfde niveau acteren maar beter afwerken en we
komen er wel. Slecht was het zeker niet alleen het afwerkingspercentage moet omhoog.
Vijf doelpunten achterstand aan de rust was teveel
Bij de rust stonden we met 8 – 13 achter en dat was zeker niet de juiste weergave van de wedstrijd. AKC/Luma
acteerde bij momenten een stuk snediger en attractiever en van de ploeg die vorige week nog 35 keer had gescoord
hebben we maar weinig gezien. We bleven echter steken op 5 doelpunten en die kloof zouden we nooit meer
kunnen overbruggen.
Tweede helft een maat voor niks
Het ging de twee helft van 8 – 13 naar 8 – 16 en de wedstrijd was gespeeld want AKC/Luma A bleef alle kansen
naast schieten. We kwamen tot liefst 125 kansen, wat zeker meer dan genoeg is, maar kregen er ook toen niks in.
Demy kwam na vijf minuten Raf vervangen, het spelbeeld bleef echter hetzelfde, we bleven qua spel minstens de
evenknie van Floriant en we bleven met kwikzilveren Demy in de rangen fraaie combinaties uittekenen maar
scoren lukte in de tweede helft zelfs nog minder dan in de eerste helft. Op zeven minuten voor tijd kwam Dennis
dan nog Lars vervangen en hij dankte dadelijk met twee doelpunten wat de eindscore er nog enigszins beter deed
uitzien.
Was Floriant beter dan rood-wit? Zeker niet, alleen werkten zij af aan een aanvaardbaar percentage, wat hen de
zege opleverde. Onze meisjes en jongens hebben zich qua inzet en enthousiasme zeker niks te verwijten en werden
hiervoor door onze suppo’s, die er gans de partij de schwung in hielden, aan het einde van de partij bedankt. De
efficiënte terug zoeken en “Even slikken en weer doorgaan” zou Marco Borsato zeggen. De partij van volgende
week zondag is veel belangrijker en het is dan dat we er moeten staan. Als we onze gekwetsten kunnen
recupereren zit het er zeker in.
We vatten de wedstrijd even samen
We speelden op een meer dan behoorlijk niveau, waren de evenknie van Floriant, hadden een uitstekende Levi in
de rangen die zich niet alleen als meester-verdediger maar ook als spits profileerde, maar we kwamen tekort in de
afwerking. We verwijten niemand iets, iedereen ging tot het uiterste en zelfs met een 14 – 20 nederlaag nemen we
bij deze vrede.
Scheidsrechters goed maar…
Beide heren, Vincent Van der Beken en Kenny Lauret, floten een zeer degelijke tot uitstekende partij en hadden
geen invloed op de score maar… We schreven vorige week nog dat Thierry en Kris een bijna perfecte wedstrijd
floten en dat we ze tijdens de wedstrijd niet hadden gezien, zo moet een wedstrijd gefloten worden. Nu was er toch
één bij die de hoofdrol moest opeisen. We schetsen even de situatie: Floriant-heer springt bij een duel onder de bal
door en Levi recupereert in verdediging de bal. Van der Beken kent echter een vrijworp toe. Als je trouwens alle
andere reboundduels laat doorgaan, moest dit duel zeker doorgaan… De vrijworp wordt gescoord en Jari reageert
vanop de bank met “Serieuze cadeau”, iets wat wij als supporters allemaal vonden. Van der Beken besluit dan
maar, waarschijnlijk omdat het hier Jari betreft, om een gele kaart te geven. Klein, héél klein vriendje! In het
verleden hebben we al meer aanvaringen gehad met deze scheids, het was de laatste jaren veel beter en nu lap je
dit… Hoe kom je er zelfs maar bij om voor zo’n kleine opmerking geel te trekken? Zou je misschien eens niet beter
voor ontoelaatbare duels geel geven in plaats van voor de minste reactie van spelers, coachen en bankzitters? Als
je tegen geen enkele vorm van commentaar kan zou ik aanraden om darts of snooker te gaan arbitreren, maar ook
daar loop, je de kans dat er al eens iets zal gezegd worden. Herpakken zou ik durven stellen. Dat je het kan, daar
is iedereen zeker van, maar hou je niet bezig met futiliteiten!
Iedereen aanwezig volgende zondag
Omdat het duel van volgende zondag tegen Putse van groot belang is om de kruisfinales te halen willen we alles
wat een beetje rood en wit gezind is verzoeken om naar de gemeentelijke sporthal van Putte af te zakken. Geen
enkele reden is goed om niet te verschijnen, ons team moét gesteund worden en kom niet af met het fabeltje dat
Putte te ver is. De mensen van Putse moeten om de veertien dagen die verplaatsing maken. Tooi je in rood-wit en
kom onze ploeg vocaal steunen, zij verdienen het! De Puttenaars behaalden zaterdag jl een ruime zege op Sikopi,
staan slechts 1 puntje achter ons en zijn dus zeker niet te onderschatten, we moeten er alles aan doen om die zege
binnen te halen.
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Stand
Dankzij good old Jesse De Bremaeker, behaalde Boeckenberg in de laatste seconde toch nog een overwinning tegen
Voorwaarts. Kwik en Borgerhout/GW deelden de punten na een spannende partij, zodat het nu wel heel spannend
wordt. Boeckenberg en Floriant zijn zeker van de kruisfinales, Sikopi staat al vijf punten achter op de oorlaatste,
maar voor de overige vijf ploegen kan nog alles. Bij een kleine misstap tuimel je plots uit de top vier naar een playdown plaats.
1. Boeckenberg
19
2. Floriant
15
3. AKC/Luma
10
4. Putse en Kwik
9
6. Borgerhout/GW en Voorwaarts
7
8. Sikopi
2
Pit

Spreuk van de Weuk
Zo ons best gedaan … maar die ballen…
Wilden maar niet juist vallen !!

WEDSTRIJDEN 9 FEBRUARI 2020
ZONDAG 9 FEBRUARI 2020
15:30 u : PUTSE A - AKC/LUMA A (Gemeentelijke sporthal Putte)
17:15 u : PUTSE B - AKC/LUMA B (Gemeentelijke sporthal Putte)

Cortois Ellen - De Maeyer Brooklyn - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber - Frensh Jiska Leprince Shari – Palinckx Alexia - Remeysen Rubi
De Ley Siebe – De Ryck Raf - De Vogelaere Dennis - Hardies Jari – Huppertz Lars – Huybrechts Demy - Jobe
Sayer – Van Daele Kevin - Van den Dycke Levi

13:30 u : PUTSE C - AKC/LUMA C (Gemeentelijke sporthal Putte)

Grootaert Yent’l - Merckx Jana – Peeters Steffi - Rottiers Jade - Sporen Niki - Vanherck Elke - Verlaak Kathleen
Deloffer Jenthe – Dewinter Quinten - Duchesne Andreas - Harrus Wim - Mollet Simen – Van Herck Robbie –
Verbruggen Pieter-Jan

10:40 u : PUTSE 4 - AKC/LUMA 3 (Gemeentelijke sporthal Putte)

Peeters Anneke - Van de Leur Marina - Van den Eynde Anita - Wittebolle Lieve
De Prins Patrick - De Prins Toby - Dewinter Robrecht - Schellens Erik - Ludecke Carsten

UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND
TOPLEAGUE A - ZAAL
TOPLEAGUE B - ZAAL
TOPLEAGUE C - ZAAL
Topleague U12 - ZAAL
Promoleague U12 B - ZAAL
Promoleague U16 A - ZAAL
Topleague U19 - ZAAL
Promoleague U19 A -ZAAL
U14 Afd 2B - ZAAL
Promoleague U14 A - ZAAL
1STE GEW B - ZAAL
1STE GEW E - ZAAL
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AKC/LUMA A
AKC/LUMA B
AKC/LUMA C
AKC/LUMA U12 A
AKC/LUMA U12 B
AKC/LUMA U16 A
AKC/LUMA U19 A
AKC/LUMA U19 B
SIKOPI U14 B
LEUVEN U14 A
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA 3

FLORIANT A
FLORIANT B
FLORIANT C
BOECKENBERG U12 A
FLORIANT U12 A
GANDA U16 A
FLORIANT U19 A
TEMSE U19 B
SPARTACUS/NDN U14 B
SPARTACUS/NDN U14 A
BLAUW WIT 2
FLORIANT 3

14 20
16 14
14 11
3 6
0 12
12 13
22 19
17 8
1 10
13 9
11 14
5 18
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WEDSTRIJDEN KOMENDE WEEK
15/02/2020 10:00 VOBAKO U12 A

AKC/LUMA U12 A

Sportcentrum Tielenhei

15/02/2020 11:00 VOBAKO U12 B

AKC/LUMA U12 B

Sportcentrum Tielenhei

15/02/2020 12:30 SCALDIS U16

AKC/LUMA U16 A

Sporthal Wilrijkse Plein

15/02/2020 14:00 VOBAKO U19 A

AKC/LUMA U19 A

Sportcentrum Tielenhei

15/02/2020 17:00 SCALDIS U19

AKC/LUMA U19 B

Sporthal Wilrijkse Plein

15/02/2020 17:15 KWIK C

AKC/LUMA C

Kwik Indoor

15/02/2020 18:45 KWIK B

AKC/LUMA B

Kwik Indoor

15/02/2020 20:45 KWIK A

AKC/LUMA A

Kwik Indoor

ANDERE VERANTWOORDELIJKEN ZAAL
Dat

Uur

Thuis

9/02 17:15 PUTSE A

Bezoekers
AKC/LUMA A

Zaal
Sporthal Putte

Scouting Club
Jana

Kurt

Score
Pit/Inge

BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF

CLUBDAG EEN SUCCES
Zondag was er onze clubdag en we moeten zeggen dat het een succes was. Veel rood-witten hadden de weg naar
onze kantine gevonden en hebben zich kostelijk geamuseerd met de spelletjes, het eten, het drinken en de
wedstrijd Club – Antwerp. Iedereen was blij om nog eens in de vertrouwde AKC-kantine te kunnen vertoeven, dat
was al veel te lang geleden. Pat was al van ’s morgens vroeg in de weer om heerlijke erwtensoep klaar te maken en
om de pita’s voor te bereiden. ’s Middags konden we rekenen op de steun van de ganse evenementencel en de
toogploeg met Franky en Kristel in de hoofdrol om alles in goede banen te leiden en iedereen op zijn wenken te
bedienen. Ook hartelijk dank aan Jade Van Mieghem en haar vriendin die de honneurs waarnamen voor het tellen
van de strafworpen.
Er was voor ieders wat wils: pita’s, erwtensoep, pannenkoeken, porties warm gemengd, gluhwein, jenever, aperol…
De spelletjes en pronostiek werden gewonnen door:
Pronostiek: Robert Van Harneveldt en Marina Van de Leur
Darts: Sven Van Mieghem
Strafworpen: Sven Van Mieghem, Lotte Audenaert, Kurt de Meester en Andreas Duchesne
Pitjesbak: vriendin Jade Van Mieghem
Bedankt aan alle aanwezigen dat jullie er samen met ons een heerlijk dagje AKC van hebben gemaakt. Dit was
zeker voor herhaling vatbaar. Moe maar voldaan keerden we zondagavond terug huiswaarts.
SPORTIEF
Bij de jeugd wisten onze twee U19- ploegen zich te herpakken en wonnen beiden met mooi verschil. De U19A
blijven op kruisfinalekoers. De U16 misten de kans om mee op kop te komen en verloren met het kleinste verschil.
Alles blijft echter nog mogelijk, ze kunnen nog altijd een gooi doen naar de eerste plaats. Onze U12-ploegen
konden deze week niet winnen. De U12 A waren niet opgewassen tegen een sterkere tegenstrever en de U12 B
kregen een dreun om de oren van de leider in de stand. Volgende week beter. Voor onze U14A was er deze keer een
nederlaag tegen Leuven, die hierdoor oer de onzen naar de leiding wippen, de U14B wonnen gemakkelijk.
Bij de gewestelijken waren er nederlagen voor zowel AKC/Luma 2 als AKC/Luma 3. Door de nederlaag van onze
tweetjes tegen Blauw Wit staan ze nu beiden op kop van de rangschikking. Het blijft dus zaak om geen misstappen
meer te maken. Wat AKC/Luma 3 betreft is de reeks waarin ze staan spijtig genoeg te hoog gegrepen.
Onze C-ploeg diende alles uit de kast te halen om Floriant af te houden en blijft met een wedstrijd minder gespeeld
samen met Putse op kop. Volgende week volgt dus de kraker voor de eerste plaats. Onze B-ploeg, versterkt met
Kian Amorgaste, deed het fantastisch tegen Floriant. Het werd een uitstekende wedstrijd, knap geleid door Ben
Rottiers trouwens, die van begin tot einde spannend bleef en waarbij we uiteindelijk de zege binnen haalden. We
wonnen van de leider en daardoor smaakt de nederlaag van vorige week tegen Voorwaarts nog zuurder. We
hebben nog vijf haalbare partijen op het programma en mits een beetje geluk kan het nog altijd.
Pit

AKC-Flitsen

Pagina 4

2. LOTTO
Nummer: 38
Winnaars: Karin Bulens en Peggy Meyvis

3. PRONOSTIEK

Winnaar: Kevin Van den Berg
Bedrag: € 140

4. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL
Rally gedurende het ganse seizoen
Sven zal terug een rally door Antwerpen organiseren (deze keer langs de kant van ’t Eilandje) die je kan doen
tussen september 2019 en juni 2020. Voor een boekje rekenen we opnieuw 25 euro en je doet de rally wanneer je
wil. Je kan inschrijven via Twizzit https://app.twizzit.com/v2/public/form/5bb86189252998e612c3b9c80d3bc739
Boekjes afhalen en betalen kan bij Sven Van Mieghem.
Afspreken met Sven via gsm 0486126761 of svensid@hotmail.com of ter plaatse bij Sven op AKC.
Darts op zaterdag 22/2/2019
Ploegen van twee deelnemers. Twee reeksen: fun- en topreeks.
Prijs: 10 euro/ploeg
Inschrijven via Twizzit https://app.twizzit.com/v2/public/form/66f0e89795649f3bf42c5d83403ed7f1
Tasting en gewestelijkenfuif (enkel eigen leden en familie) op donderdag 30/4/2020
Omdat we dit seizoen geen bekerfinale moeten organiseren (die gaat door op Scaldis n.a.v. hun 100-jarig bestaan)
kunnen we op de vooravond van 1 mei deze activiteit organiseren. We proberen voor de tasting de iets betere
wijnen aan te bieden en serveren daarbij iets meer hoogstaande hapjes. Nadien een fuif uit de oude doos.
Prijs: 15 euro
Inschrijven via Twizzit: https://static.twizzit.com/v2/public/form/eccde43489a3b68eef77acfc766b57fb
Eindeseizoensviering op zaterdag 6/6
Waarschijnlijk gecombineerd met het Combitornooi dat we vorig jaar wegens omstandigheden dienden te
schrappen. Net zoals vorig seizoen zal Kitty Palmaerts voor de barbecue zorgen, hiervoor zal je moeten inschrijven
via Twizzit (vanaf 1/4/2020)

5. KALENDER RECREANTEN



zaterdag 22 februari: 16.00 uur: Temse - AKC (Steendorp)
zaterdag 29 februari: nationale recreanten indoor-dag (KBKB): zaal De MIXX, Herselt (tss 12 en 18 u)
Rob Dewinter

6. KOEKJESVERKOOP
Achteraan in deze jeugdflitsen vinden jullie alle informatie i.v.m. onze koekjesverkoop. De eerste bestellingen
moeten binnen zijn ten laatste op zondagavond 01/12. Je kan ook zeer gemakkelijk bestellen via Twizzit via deze
link: https://app.twizzit.com/v2/public/form/faf9fbf33defe642bd72adbdba1b4045
Doe jullie best en verkoop zo veel mogelijk koekjes aan familieleden en vrienden. Wij hopen dit seizoen een nieuw
record te kunnen breken. Wie 5 dozen of meer verkoopt krijgt daarenboven een korting van €15 op de prijs van
onze jeugduitstap.
Carine

7. AKC 100 JAAR, STAMBOMEN VAN LEDEN

Hallo AKC’ers,
De voorbije weken werden er ons reeds vele stambomen toegezonden, reuze leuk en knap van al die stamvadersen moeders om hier werk van te maken. Vermits we deze stambomen zoveel mogelijk visueel willen tonen in het
“jubileumboek AKC-100”, vragen we jullie om in een volgende fase de stambomen te sieren met foto’s van de
verschillende leden, foto’s liefst uit de periode waarin je familieleden lid waren van onze vereniging. Indien dit
niet lukt zijn recente foto’s uiteraard ook welkom. Naast foto’s zijn videobeelden of DVD’s tevens welkom zodat we
al deze indrukken op een aparte interactieve website kunnen plaatsen. Indien iedereen zijn deeltje toezendt wordt
dit smullen voor de liefhebbers…Foto’s en beelden (bij voorkeur .mp4, maar we kunnen zelf ook converteren)
worden zoals voorheen gezonden naar: agnes.de.boer@telenet.be of eric.duchesne@telenet.be
Plaats namen bij de foto’s, daar we vele maar niet alle AKC-ers terug zullen herkennen…ook TV-beelden even
signeren zodat achteraf iedereen alles in zijn oorspronkelijke staat terug krijgt.
Op vele reacties,
Namens AKC-100, Agnes de Boer
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8. HULP GEVRAAGD OP ZATERDAG 15 FEBRUARI
Wij zijn op zoek naar helpende handen om de oude kantine mee op te ruimen, zaterdag 15/2 vanaf 8:00u (einde
voorzien om 12:00 u). Geïnteresseerden kunnen die dag tafels en stoelen komen halen aan democratische prijzen,
Een stoel heb je voor 1 euro, een tafel voor 5 euro. Je moet wel zelf voor transport zorgen.
We spreken af aan onze oude kantine om 8.00 uur.
Bert De Ley

9. ETEN IN DE CAFETARIA VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTHAL PUTSE

Op zaterdag 8 en zondag 9 februari zijn het eet-dagen in de cafetaria van de sporthal van Putte. Vermits we
volgende zondag tegen Putse spelen heb je dus de mogelijkheid om daar op zondagmiddag iets te eten. Je kan op
zondag eten om 12.00 u – 13.30 u – 17.00 u en 19.00 u en je hebt keuze uit volgende 3 menu’s:
Je krijgt eerst een soep en als dessert kan je kiezen tussen rijstpap – chocomousse of een kinderijsje
Menu 1: Soep - kipfilet Provencaals met frieten en witloofsalade - dessert
Menu 2: Soep – stoofvlees met frieten en een witloofsalade – dessert
Menu 3: Soep – Boordzeeschelp met zalm – polak en puree – dessert
Prij voor volwassenen: € 20 – kinderen van 4 tot 12 jaar: € 10 – kinderen -4 jaar: gratis
Inschrijven: uiterlijk op 5 februari bij putse@korfbal.be
Putse Korfbalclub

10. BESTELLINGEN WEBSHOP
Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC/Luma-kledij. Je kan steeds T-shirts, sweaters (met of
zonder rits), trainingspakken, sportzakken, rugzakken en regenvestjes bestellen
Bestellen doe je via Twizzit met volgende link
https://app.twizzit.com/v2/public/form/0b7ca51fc15533f077bd98896bf09f53
Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost € 5.
Anneke

11. STEUN AKC/LUMA VIA TROOPER
AKC/Luma is een Trooper-vereniging.
Dat houdt in dat u AKC/Luma kan steunen door uw online aankopen via onze Trooperpagina te doen
www.trooper.be/akc
Per aankoop dat u via onze pagina doet, gaat er een percentje naar onze geliefde club.
Bijvoorbeeld: u doet uw boodschappen van Colruyt online via ColliShop: als u via onze Trooperpagina op het
Collishop icoontje drukt, komt u gewoon op uw vertrouwde ColliShop pagina terecht. U bestelt en betaalt zoals
gewoonlijk. U betaalt geen cent meer. Trooper registreert uw betaling en betaalt een percentage van uw bestelling
aan onze club. Super simpel.
Neem even uw tijd om te bekijken welke websites allemaal een korting toekennen op uw aankopen:
www.trooper.be/AKC!
Sam Bedeer

12. STEUN AKC/LUMA VIA MAKRO

Ook als je over een Makrokaart beschikt kan je AKC/Luma helpen. Koppel je Makrokaart aan AKC/Luma en wij
krijgen telkens je iets aankoopt bij Makro 3 % op onze rekening. Jij betaalt geen cent meer en je helpt er je club
mee. Hoe gaat dit in zijn werk? Heel eenvoudig, ga naar leuksteuntje.be en kies ons als jouw favoriete vereniging.
Vanaf dan gaat van elke aankoop die je bij Makro doet 3 percent naar AKC/Luma, makkelijk toch! Alvast bedankt
voor de moeite.
Pit
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JEUGDFLITSEN
Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op marc.bocxstael@telenet.be
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20

Berichtjes
1. Belangrijke data
29/02/20: Carnaval
07/03/2019: tweede koekjeslevering
21-22-23/05/20: jeugduitstap
6/06/20: Combitornooi (onder voorbehoud)
22/08/20 of 29/08/20: Belfius-MMM-tornooi

2. Koekjesverkoop

Was je te laat voor onze eerste koekjesbestelling, geen paniek, op 7 maart leveren we een tweede keer.
Bestellingen hiervoor moeten binnen zijn bij Carine Duchesne (C.Duchesne@telenet.be) ten laatste op
zondagavond 23/02. Je kan ook zeer gemakkelijk bestellen via Twizzit via volgende link:
https://app.twizzit.com/v2/public/form/faf9fbf33defe642bd72adbdba1b4045
.

3
Supporterspakket

Vanaf nu hebben wij supporterspakketten in de aanbieding. Schaf je zo een pakket aan en geniet van het
supporteren voor al onze teams. Voor het volledige pakket betaal je slechts €10. Opbrengst gaat naar onze jeugd.
DOEN, DOEN, DOEN.

klaphandje: €1,5
kussen: €4,5

toeter: €3,5

cheering-sticks: €1,5

schminkstick: €2

4 Handtashangers

Hier zijn ze dan: de geweldige AKC-handtashangers zijn vanaf nu te koop voor slechts
€7,99. Opbrengst ten voordele van onze jeugd.
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5. AKC/Luma-kledij
AKC/Luma-kledij kan terug besteld worden. Je kan T-shirts, sweaters (met of zonder rits), trainingspakken,
sportzakken, rugzakken, regenvestjes en handdoeken bestellen bij Anneke Van Peteghem op
anneke_v_p@hotmail.com of via Twizzit: https://app.twizzit.com/v2/public/form/0b7ca51fc15533f077bd98896bf09f53.
Bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, extra bedrukking van naam kost €5. Voor meer info kijk ook op
onze fb-pagina naar de AKC/Luma-catalogus. https://www.facebook.com/739915266019087/posts/1791368337540436/

5. Programma voor U6, U8 en U10 (seizoen 2019-2020)

wie
U6

leeftijd
3,4 en 5-jaar

woensdag

zaterdag
14u00-15u00

U8

6 en 7- jaar

14u00-15u30

U10

8 en 9- jaar

18u30-19u30
door Anke
18u30-19u30

ploeg
U6

wo

14u00-15u30

coaches
Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy: 0474/8477
60, Aida: 0475/85 44 66
Maite: 0475/66 87 12, Valerie: 0475/29 60 37, Nick: 0476/58
79 53, Amber D: 0489/69 80 81
Jens: 0479/82 28 55, Bert: 0474/92 49 45

za
X

zaal
uren
kledij
Gymzaal Sb De Kangoeroe, Ruggenveldlaan 699
14u00 - 15u00
Turnpantoffels
2100 Deurne
Shortje, T-shirt
U8
X
Kerkske, Merksemsesteenweg 2100 Deurne
12u30 - 14u00
Sportkledij
X
Eveneens in Kerkske
17u45 - 18u45
sportkledij
U10
X
Kerkske, Merksemsesteenweg 2100 Deurne
14u00 - 15u30
Sportkledij
X
Eveneens in Kerkske
18u30 - 19u30
sportkledij
In deze zalen: geen cafetaria, wel kleedkamers. Wedstrijden voor U8 en U10 worden wekelijks apart in de
jeugdflitsen vermeld, dus nakijken. Gelieve steeds 10 min. voor aanvang in de zaal aanwezig te zijn.
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datum
Wo 5/02
Za 8/02
Wo 12/02
Za 15/02
Wo 19/02
Za 22/02
24/021/03
Wo 26 /02
Za 29 /02

wat
zaaltraining
Zaaltraining
Wedstrijden op Kwik U8 (uren?)
zaaltraining
Zaaltraining
Thuiswedstrijd U10, tegenstander nog niet gekend
zaaltraining
zaaltraining
Krokusvakantie

Voor wie
U8 + U10
U6 + U10
U8
U8 + U10
U6+U8
U10
U8 + U10
U6, U8 + U10

Zaaltraining (onder voorbehoud, alleen voor U10, indien de zaal vrij is)
Carnaval op AKC te 14u00, Alle kinderen mogen verkleed komen in hun
lievelingsoutfit Met dans, spelletjes, leute en plezier, aparte info via flitsen

U10?
Alle kinderen
van 2 tot 12
jaar
Wo 4/03
Laatste woensdagzaaltraining
U8 + U10
Za 7/03
Laatste zaterdagzaaltraining (ov)
U6, U8 + U10
En dan, ja, dan keren we terug om wekelijks op de hopelijk zonnige AKC-terreinen te trainen en te spelen,
JJJIIIIEEEEEPPPPPIIIEEEEEE!!!!!!!!!
Winterachtige en sportieve groeten namens alle coaches: Anke, Leen, Jessy, Aida, Jade, Priscilla, Maité, Valerie,
Nick, Amber, Jens, Bert, Agnes

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider)
Zaterdag 8 februari 2020

U8-League

U8: clusterwedstrijden op Kwik (zaal: Kwik Indoor) uren niet bekend
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Claessens Louiz, Cordon Thore, Heirman Lias, Lange Lucas, Lange Sander,
Van Eynde Sander, Van Hunskerken Samuel, Van Roey Bent
Collet Perla, De Bruyne Charlotte, De Meester Lin, Eeckhout Evi, Havermans, Mathis, Lauwers Fien, Mertens
Sam, Simons Pauline, Van de Velde Hana, Willemkens Louise
Bijeenkomst: ? klaar in de zaal
jeugdleiders: Maite, Valerie, Nick en Amber D
Sportcentrum Kwik Indoor Fortsteenweg, 111 2170 Merksem Tel.: 03 644 73 96

Competitie

13u00: U14 Promoleague U14 A: Spartacus/AKC/Luma A – Temse B (zaal: sporthal De Rode Loop 2)
14u30: U14 Afd 2B: Spartacus/AKC/Luma B – Neerlandia B (zaal: sporthal De Rode Loop 2)
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden.
De Hondt Raf, Fabri Thor, Geurs Lucas, Kurti Eris, Tielemans Dries, Van Alstein Lucas, Van Alstein Thibo, Van
Camp Kamile, Van Hulle Aki, Verholen Jarri
Abatouy Hanae, De Groof Celine, De Pooter Nienke, Geeraerts Noa, Hebberecht Mira, Nelen Fay, Noens Lisa,
Somers Youna
Bijeenkomst: 1 uur op voorhand klaar in de zaal
jeugdleiders: Kim, Geert en Pieter
Sporthal De Rode Loop 2 Rodeloopstraat 2 , 2170 Merksem

17u45: U19 Topleague U19 A: Putse A - AKC/Luma A (zaal: Gemeentelijke sporthal Putte)
19u30: U19 Promoleague U19 A: Putse B - AKC/Luma B (zaal: Gemeentelijke sporthal Putte)
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden.
Amorgaste Kian, Daems Matts, De Prins Renzo, Fabri Brend, Mertens peter, Simoen Brend, Van Bouwel Kian,
Van Camp Loran, Van Camp Luwis, Van der Taelen Scott, Verholen Vinnie
De Ryck Lotte, Denie Eline, Dierickx Hanne, Haghebaert Zoe, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Van Nimmen
Femke, Vanhee Hayley
Bijeenkomst: 1 uur op voorhand klaar in de zaal
jeugdleiders: Bjorn, Robbie, Aaron en Eddy
Gemeentelijke sporthal Putte: Mechelbaan 604 2580 Putte
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Zondag 9 februari 2020
9u30: U12 Topleague U12: Putse A - AKC/Luma A (zaal: Gemeentelijke sporthal Putte)
U12 Promoleague U12 B: Wedstrijd tegen Ago AalstA gaat niet door wegens gebrek aan spelers
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden.
Cordon Ebe, Fierens Kasper, Huppertz Mitch, Kurti Lian, Somers Yilan, Van Mieghem Finn, Van Mieghem Sepp
Aarts Marie, Byloo Emma, Ceelen Ella, Cheraa Noor, De Backer Cleo, De Meester Fen, Lowyck Lisa, Schellens
Rifa, Van Hove Amy, Vinck Floor
Bijeenkomst: een half uur op voorhand klaar in de zaal
jeugdleiders: Debby, Jana, Kenny, Marc
Gemeentelijke sporthal Putte: Mechelbaan 604 2580 Putte

10u15: U16 Promoleague U16 A: Ago Aalst A - AKC/Luma (zaal: sporthal De Faluintjes)
Cambre Matthias, Ceelen Lowie, Lauwers Rune, Storchilla Albert, Van den berg Kian
Audenaert Lotte, Belbattah Yasmine, Fabri Lenthe, Van Mieghem Jade, Van Riel Kato
Bijeenkomst: 1 uur op voorhand klaar in de zaal
jeugdleiders: Jan en Demy
Sporthal De Faluintjes Beugemstraat 24 , 9310 Aalst

WEDSTRIJDVERSLAGEN
U12
AKC/Luma A – Boeckenberg A : 3 – 6
AKC/Luma B – Floriant : 0 – 12
Het was vandaag geen makkelijke dag voor onze U12 jes. We moesten met alle twee de ploegen tegen ploegen die
boven ons stonden in de reeks.
Tegen Boeckenberg hadden we het in de heenwedstrijd heel moeilijk gehad om écht te korfballen. We hadden er
deze week extra op getraind om hun “stevige” spel tegen te gaan. Dit werd nog eens herhaald tijdens de
bespreking. Helaas waren we dit toch weer vergeten tijdens het begin van de match. We moesten dan ook snel een
time-out nemen om iedereen nog eens wakker te maken… Na de time-out ging het een stuk beter. Bij de rust stond
het 1-4. Bij de goals tegen waren we zelf niet aandachtig genoeg. Boeckenberg kreeg heel snel een penalty van de
scheidsrechter en wij deden hier te weinig mee. De tweede helft deden we het veel beter. We speelden eigenlijk
gelijk tijdens de tweede helft, dus er was weer een vooruitgang te zien! Als we blijven spelen zoals de tweede helft,
gaan we zeker nog punten halen dit zaalseizoen!!!
Bij de B-ploeg liegt de score niet over de match. De “Blue Sharks” waren allemaal een stuk groter en sterker dan
die van ons. Dit was een ploeg van Floriant die mee zou kunnen in de bovenste reeks en dat hebben de onzen
moeten voelen. In verdediging was het heel zwaar en konden we de bal heel moeilijk onderscheppen. In aanval
kwamen we amper tot kansen. Als we dan toch eens naar de mand konden gooien, waren we te overhaast om ook
te kunnen scoren. Wel knap dat we zijn blijven vechten. Niemand heeft de moed opgegeven en iedereen is blijven
gaan voor die goal. We verdienden echt wel een goaltje…
Dit verlies is zeker niet erg. De volgende matchen zit er terug winst in en daar gaan we dan weer voluit voor!!!
Voor beide ploegen : blijf jullie inzetten tijdens de trainingen en probeer wat we leren tijdens de trainingen ook te
gebruiken tijdens de matchen!!!
Kenny en Debby

U19A
AKC/Luma - Floriant : 22 - 11 (11 - 4)
Dames : Kadisha 3 – Hayley 2 - Femke 4 – Zoe 1 (Famke 1 – Hanne)
Heren : Kian 3 – Luwis 1 – Brend S 2 – Kyan VB 3 (Loran 2 – Brend F)
Eerste wedstrijd van het 2-luik dat moet gewonnen worden. Volgende week op Putse en vandaag tegen de Blue
Sharks uit Merelbeke. In de heenronde een hapje maar dat was een non- Gentse match want weinig inzet van hen.
We wisten dat ze vandaag scherper voor de dag zouden komen, maar ons in problemen brengen dat dachten we nu
ook weer niet. En gelijk kregen we.
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Wij bleven niet gespaard van wat tegenslag en dienden in een onuitgegeven samenstelling te starten. Zeker langs
dameskant werd het toch even heel krap. Van de oorspronkelijke 10 schoten er deze week op een gegeven moment
maar 5 meer over en dan wordt het scherp. Volgende week recupereren we Famke terug volledig en waarschijnlijk
ook Eline, dus terug in volle formatie hoop ik.
Onze invalsters deden het vandaag meer dan behoorlijk en als je de wedstrijd afsluit met 11 doelpunten zowel voor
de heren als voor onze ladies, weet je dat we er niet onder geleden hebben.
Ons spel was niet top, de looplijnen en zeker deze in de steun kunnen nog veel beter, maar als iedereen die is
gestart ook scoort dan weet je dat we niet éénzijdig hebben gespeeld en iedereen in stelling hebben gebracht. De
juiste keuzes, het juiste(steun) moment en betere passing zijn de werkpunten die tegen de toppers uit de reeks nog
beter zullen moeten.
Door het verlies vandaag van BKC tegen Voorwaarts komen we 5 punten voor op nummer 5 en met nog 8 punten
te verdelen komen we dichter en dichter bij ons doel. Volgende week winnen op Putse is een must en dan moet er
al heel veel mislopen om er niet te staan. Maar er is een spreekwoord dat zegt “het vel van de beer ….” dus
volgende week 200% inzet, focus en knallen.
Nadien is het tijd om ons verder te verdiepen in de tegenstrevers, trainen op tegenzetten ( we weten nu wel hoe ze
het ons moeilijk willen maken) en vooral werken aan onze mindere punten, maar het allerbelangrijkste …. spelen
als een team, elkaar steunen op het veld, zeker niet afbreken en knallen. Money-time komt er stilaan aan.
One team
DN
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AKC-jeugd organiseert

Koekjesslag

Ieder jaar opnieuw organiseert de jeugdcommissie een geldinzamelactie. AKC heeft dit geld meer dan nodig! AKC
investeert graag in jeugd, maar we moeten ons realiseren dat dit geld kost! Alleen al het huren van de zalen kost
onze vereniging jaarlijks meer dan €5.000. Ook de jeugduitstap kost meer dan dubbel zoveel dan wat we vragen.
Wij denken dan ook dat er voldoende motivatie moet zijn om, met deze zestiende koekjesslag, iedereen te
motiveren om minstens 5 dozen te verkopen. We hopen dat iedereen iets naar zijn smaak zal terugvinden. Keuze
genoeg dus!!

We stellen ook dit jaar volgende keuzes voor:

Carré confituur (3 x 12 = 800 g)

Frangipanes (4 x 6 = 840 g)

Assortiment kokosrotsjes (2 x 400 g met of zonde chocolade = 800 g)

Krokante rolletjes of sigaretjes (8 x 100 g = 800 g)

Zachte vanillewafeltjes (doos van 800gr)

Zachte vanillewafeltjes met chocolade (doos van 800gr)

Gevulde wafeltjes (2 x (13 x 60g) = 780g)
Al deze heerlijkheden worden aangeboden aan de democratische prijs van

€7

€8

Voor de prijs van
kan je kiezen uit:

Haverkoekjes met chocolade (4 x 140 g = 560 g)

Brownies 20x30 gr (chocola/12ake met stukjes Belgische chocolade) in een AllibertHandy box

Assortimentsdoos Koffie:
 bladerdeegkoekjes 200 gr
 krokante rolletjes 2 x 90 gr
 frangipanes 200 gr
 Carré Confituur 240 gr

Assortimentsdoos Snacks:
 Carré Confituur 47g x 4
 Frangipane 50g x 5
 Gevulde wafeltjes 3 x (30gr x 2)
 Kokosrotsjes met chocola 40g x 5
Mogen wij vragen dat alle jeugdleden (ook de andere leden?) minstens 5 dozen koekjes verkopen? Met een
kleine inspanning bij familie en kennissen kun je snel deze 5 dozen verkocht hebben! Weet dat de winkelwaarde
van deze koekjes groter is dan €7 of 8. Je doet er dus de ‘koper’ en AKC een groot plezier mee.

-

Alle opbrengsten komen gegarandeerd ten goede van onze jeugd
5 dozen verkocht: Een korting van 15 € op prijs jeugduitstap.
Bestelformulier: zie laatste blad.
Bestelformulieren samen met de centjes afgeven aan Carine Duchesne.
Je kan ook bestellen via Twizzit.
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